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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شررور ننفسرنا،  ومرن 
سيئات نعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضرلل فرال دراده لره، ونشرهد نن   إلره 

ذين آمنوا اتقوا هللا يا نيها ال} إ  هللا وحده   شريك له، ونشهد نن محمداً عبده ورسوله،
 .{حق تقاته و  تموتن إ  وننتم مسلمون

يا نيها الناس اتقوا ربكم الذه خلقكم من نفس واحرد  وخلرق منهرا هو هرا وبرم منهمرا } 
 .{ر ا ً كثيراً ونساًء واتقوا هللا الذه تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيباً 

ولوا قو ً سديداً يصرل  لكرم نعمرالكم ويغفرر لكرم ذنروبكم يا نيها الذين آمنوا اتقوا هللا وق} 
 .{ومن يطع هللا ورسوله فقد فاه فوهاً عظيماً 

 :نما بعد
فرر ن القرردر ركررن عظرريم مررن نركرران ا يمرران، مررن لررم يررفمن برره كرران مكررذباً كررافراً بررر  
 العالمين، إذ إن القدر يأخذ الركن السادس من نركان ا يمان، و  يصر  إيمران عبرد إ 

إنا كل شيء خلقناه بقدر{:به، قال تعالى
(  )

، فوا   على العبد ا يمران بره، وا قررار }

 .بأن كل شيء حاصل بقدر هللا
، التعمرق فيهراولما كان موضوع القدر من المواضيع العسير ، التي يصع  على العقل 

 .، وا كتفاء بالتسليم، ألنه سر هللا اء الشارع الحكيم بالنهي عن الخوض فيه
نن منهج السلف الصال  في تقرير العقيرد  نعلرم ونحكرم ونكمرل ونسرلم مرن ومن المعلوم 

 .منهج المتأخرين ، خالفاً لما يظنه بعض المتأخرين 
وقررد كرران لهررم  هرروداً برراره  ً، وميررادين واسررعة ،نسررر وا فيهررا خيررول العلررم ، وصررالوا 

مرن آيرات ونحاديرم ونقرول  و الوا في الرّد على المخالف ، متبعين في ذلك كله الدليل،
 .عن السلف الصال  من ندل العلم 

نبررو القاسررم دبررة هللا بررن الحسررن بررن منصررور الطبررره : ومررن نولئررك األئمررة، العالّمررة
شرررأ نصررول اعتقرراد ندررل السررنة وال ماعررة مررن الكتررا  والسررنة : الاللكررائي، فرري كتابرره

 .مسند  في علم العقيد وإ ماع الصحابة والتابعين من بعددم، ودو من نمهات الكت  ال
ي لمرراد  بحثررلوقررد اخترررت القسررم الرابررع مررن موضرروع القرردر مررن دررذا الكتررا ، عنوانرراً 

 (.القدر، مروّيات و مسائل ) : ، وقد نسميته (2قضايا كالمّية )
 :نسبا  اختيار الموضوع

 :اخترت دذا الموضوع لعد  نسبا  ، دي 
 .، بالبحم حول دذا الموضوععبد هللا العنقره/ تكليف فضيلة شيخنا الدكتور . 

 .التعّرف على طريقة السلف في تقرير العقيد  .2

                                                 
 (.94: )سور  القمر (  )
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 .ا رتباط بكت  السلف الصال  .3
 :خطة البحم 

 :كالتالي

 وتتضمن: المقدمة: 

o سب  اختيار الموضوع. 

o خطة البحم. 

o منهج البحم. 

 :سياق مرويات ا مام الاللكائي في القدر: الفصل األول
الصرحابة ومرا نقرل  عرن الصرحابة مرن ا  مراع فري  سياق مراروه عرن: األول المبحم

 .آيات القدر
 .قول عبد هللا بن مسعود ـ رضي هللا عنه ـ: األول المطل 
 .قول عبد الرحمن بن عوف ـ رضي هللا عنه ـ: الثاني المطل 
 .قول ابن عباس ـ رضي هللا عنه ـ: الثالم المطل 
 .قول ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ: الرابع المطل 
بن كع ، وعباد  وهيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، رضري  قول نبيّ : الخامس المطل 
 .هللا عنهم
 .قول عمرو بن العاص ـ رضي هللا عنه ـ: السادس المطل 
 .قول نبي الدرداء ـ رضي هللا عنه ـ : السابع المطل 
 .قول عائشة ـ رضي هللا عنها ـ: الثامن المطل 

 
 .ن التابعينما نقل ع: الثاني المبحم
 .قول عمر بن عبد العهيه ــ رحمه هللا ــ: األول المطل 
 .قول الحسن بن نبي الحسن البصره ــ رحمه هللا ــ: الثاني المطل 
 .قول مطرف بن عبدهللا الشخير ــ رحمه هللا ــ: الثالم المطل 
 .قول ود  بن منبه ــ رحمه هللا ــ: الرابع المطل 
 .األحبار ــ رحمه هللا ــ قول كع : الخامس المطل 
 .قول محمد بن كع  القرظي ــ رحمه هللا ــ: السادس المطل 
قول علي بن الحسن: السابع المطل 

 
 .ــ رحمه هللا ــ

 .قول  عفر بن محمد الصادق ــ رحمه هللا ــ: الثامن المطل 
 .قول هيد بن علي ــ رحمه هللا ــ: التاسع المطل 
 .ة بن نبي عبد الرحمن ــ رحمه هللا ــقول ربيع: العاشر المطل 

 .قول سعيد بن  بير ــ رحمه هللا ــ: الحاده عشر المطل  
 .قول الشعبي ــ رحمه هللا ــ: الثاني عشر المطل 
 .قول نبي العالية ومسلم بن يسار ــ رحمهما هللا ــ: الثالم عشر المطل 
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 .رحمه هللا ــقول سالم بن عبد هللا بن عمر ــ : الرابع عشر المطل 
 .قول القاسم بن محمد ــ رحمه هللا ـ: الخامس عشر المطل 
 .قول محمد بن سيرين ــ رحمه هللا ــ: السادس عشر المطل 
 .قول طاووس ــ رحمه هللا ــ: السابع عشر المطل 
 .قول نبي قالبة ــ رحمه هللا ــ: الثامن عشر المطل 
 .عبد هللا ــ رحمه هللا ــ قول عمر بن محمد بن: التاسع عشر  المطل 
 .قول محمد بن الحنفية ـ رحمه هللا ـ: العشرون المطل 
 .قول الحسن بن محمد بن الحنفية ــ رحمه هللا ــ: الحاده والعشرون المطل 
 .قول هبيد بن الحارم ا يامي ــ رحمه هللا ــ: الثاني والعشرون المطل 
 .ية بن قر  ــ رحمه هللا ــقول إياس بن معاو: الثالم والعشرون المطل 

 
 .سياق ما روه من كالم العر  في النثر والنظم والشعر: الثالم المبحم
الذه يهعم نن هللا لم يخلرق نفعرال العبراد : سياق ما روه في نن القدره: الرابع المبحم

 .ولم يقّدردا عليهم ويكذ  بخلق هللا لها وينس  األفعال إلى نفسه دونه
 .سائل في القدر م: الفصل الثاني 

 .القدر والدعاء، وإيراد دعاء لم يذكره الاللكائي في موضوع القدر:  األول المبحم
 .تعريف الشرك، وعالقته بالقدر:  الثاني المبحم
 .تعريف القدره:  الثالم المبحم
 .محا ة آدم ـ عليه السالم ـ  لموسى ـ عليه السالم ـ:  الرابع المبحم

 خيراً الفهرسالخاتمة، ثم المرا ع ون. 

 
  :منهج البحم 

عمدت في بحثي إلى سياق المرويات، وبيان معاني الكلمات الغامضة فيها، كمرا نبرّين 
و رره الد لررة مررن ااثررار واألحاديررم ايررر واضررحة الد لررة، وعنررد تكرررر األحاديررم 
وااثررار فرر ني نكتفرري بررذكر األطررول نو األصرر ، ونشررير إلررى وروده مررن طريررق آخررر، 

إذا تقرررار  المعنررى، ونحيرررل فررري ( بنحرروه)إن كانرررا متمررراثلين، و( بمثلرره):ونقررول بعرررده
 .الحاشية إلى رقم األثر في الكتا  

وقررد كتبررت ااثررار كمررا و رردتها فرري الكتررا ، دون تصررحي  لهررا مررن حيررم عالمررات 
الترقيم
(  )

،نما األخطاء ا مالئية؛ فقد قمت بتصحيحها في المتن نو ا شرار  إلرى ذلرك 
عنرد ( درـ1 9 )و( درـ942 )قوم بالمقارنة بين طبعترين للكترا ، دريفي الحاشية، ون

الحا ررة إلررى ذلررك، دررذا وقررد  علررت نكثررر التعليقررات فرري الهررام  السررفلي، كمررا قمررت 

                                                 
 .وذلك بعد استشار  فضيلة الشيخ مشرف البحم(  ) 
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عبرردهللا بررن  برررين مررن درسرره . د: ب ضررافة بعررض التعليقررات المناسرربة لشرريخنا العالمررة
 .ب امع شيخ ا سالم و امع الرا حي عشاء كل  معة

ى يسرهل علرى القرار  الفصول والمباحم بخط آخر، اير خط البحرم، حتر كما ميهت
نقلت ترقيم الكتا  لآلثار واألحاديم كمرا درو، و علتهرا برين شررطتين التمييه بينها، و

معترضررتين، ثررم  علررت الرررقم الررذه يليهررا بررين قوسررين،ودو رقررم ااثررار واألحاديررم 
 .بالترتي  بالنسبة للبحم

م  هد مقل،   يخلرو مرن خطرأ نو نسريان، نسرأل هللا نن   ن دذا البحومع ما سبق، ف 
 .يفاخذنا به

 

 
 

 /وفي الختام، نتقدم بالشكر ال هيل ـ بعد شكر هللا ـ لفضيلة شيخنا الدكتور
 عبدهللا العنقره

على تو يهنا في اختيار الموضوع، ومساعدتنا في صيااة البحم وخطته،   
 .حرمه هللا األ ر والمثوبة

 .ى نعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموهللا تعال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :سياق مرويات ا مام الاللكائي في القدر: الفصل األول
 القدرفي عن الصحابة سياق ماروه وما نقل :  األول المبحم

 *بن مسعود ـ رضي هللا عنه ـ عبد هللاقول   :األول المطل *
 (:1)ـ 1211ـ

نصردق الحرديم كترا  هللا ونحسرن : برن مسرعود رضري هللا عنره قرالعن عبد هللا يعنري ا
الهده دده محمد وشر األمور محدثاتها فراتبعوا و  تبتردعوا فر ن الشرقي مرن شرقي فري 

 .بطن نمه والسعيد من وعظ بغيره
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البخاره نخر ه
(  )

. 
والحسن بنحوهوعن عبد هللا بن الديلمي 

(2 )
. 

 (:2)ـ 1211ـ
نعضّ ألن : عنه قالعن  ابن مسعود رضي هللا 

(3 )
على  مر  ونقبض عليها حتى تبررد 

 .في يده نح  إلي من نن نقول لشيء قضاه هللا ليته لم يكن
 (:3)ـ 1211ـ

  وهللا   يطعرم : وعن إبن مسعود رضي هللا عنه يقول ـ ودرو يردخل إصربعه فري فيره ـ
 .ن بعد الموتر ل طعم ا يمان حتى يفمن بالقدر ويقر ويعلم ننه ميت وننه مبعوم م

 (:4)ـ 1211ـ
إن العبد ليهمّ : عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال

(9 )
باألمر من الت ار  وا مرار  حترى  

يتيسررر لرره نظررر هللا مررن فرروق سرربع سررموات
(  )

عنرره فرر ني إن  هفيقررول للمالئكررة اصرررفو 
 . يسرته له ندخلته النار

 . فيصرفه هللا عه و ل: قال
 

 .بفالن وما دو إ  فضل هللا عه و ل عليهفينطق يخبر به نن شقي : قال
 .إثبات مرتبة العلم هلل، وهي المرتبة األولى من مراتب القدر: وجه الداللة

 * رضي هللا عنه ــ  عبد الرحمن بن عوفقول : الثاني المطل *
 (:5)ـ 1221ـ

نن عبد الرحمن بن عوف رضري هللا عنره مررض مرضراً : عن إبراديم بن عبد الرحمن
؟ : نامي عليه فيه فأفاق فقالشديداً   نامي عليَّ
 .نعم: قالوا
إنه نتاني ر الن اليظان فأخذا بيده فقا : قال 

 
إنطلق
(1 )

 .نحاكمك إلى العهيه األمين
 نين تريدان به؟ : فانطلقا بي فلقيهما ر ل، قال

 .نحاكمه إلى العهيه األمين: قا 
 .طن نمهدعاه ف ن دذا ممن سبقت له السعاد  ودو في ب: فقال

وأنهه مكتهوب فهي اللهو   ،بيان أن كل شيء حاصل فهو مسبوق بعلم هللا :وجه الداللة
 .المحفوظ

 * رضي هللا عنه ــ قول ابن عباس  :الثالم المطل *
 (:1)ـ 1221ـ

                                                 
 (.6266،1447:أ: )ولم يخرج الباقي"محدثاتها"نخرج البخاره طرفه األول فقط إلى قوله :قال المحقق (  )

 (.  2 )،(236 :)انظر األثرين رقم ( 2)

 (. 77 / 6: ) لسان العر . الشيء علـى باألَسنان الشد  : الَعض   ( 3)

 (. 24/ : )مختار الصحاأ. نَراده :الشيءب َدمَّ  ( 9)
 .سماوات: كذا في األصل، واألص  (  )

 .انطلق، بدون دمه  قطع:كذا في األصل، واألظهر ( 1)
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الع ره: نشهد لسمعت ابن عباس رضي هللا عنه يقول: عن ابن طاووس عن نبيه قال
(  )

 
 .والكيس بقدر

 (:1)ـ 1222ـ
 ،مرن درف ء الرذين يقولرون   قردر لرو نخرذت ر رالً : ن عباس رضي هللا عنه قالعن اب

 .ألخذت برنسه وقلت لو  ولو 
 (.لو  ) من با     في القدرألدخلت عليه شكوكاً كثير: نه 
 
 
 (:1)ـ 1223ـ

يكذبون : قال!إن ناساً يقولون في القدر: قيل  بن عباس رضي هللا عنه: عن م ادد قال
لئن نخذت بشعر نحددم   نصرونه ،بالكتا 

(2 )
، إن هللا ـ عره و رل ـ كران علرى عرشره 

لناس على قبل نن يخلق شيئاً فخلق القلم فكت  ما دو كائن إلى يوم القيامة ف نما ي ره ا
 .لفظهما سواء .نمر قد فرغ منه

 (:1)ـ 1224ـ
ر: عن ابن عباس رضي هللا عنه قال يرفمن بالقردر  د هللا ولرمالقدر نظام التوحيرد فمرن وحَّ

رر د هللا وآمررن بالقرردر كرران العرررو  الرروثقى كرران كفررره بالقضرراء نقضرراً للتوحيررد ومررن وحَّ
 . نفصام لها

 (:11)ـ 1221ـ
يرا : كنت عند بن عباس رضي هللا عنره ف راءه ر رل فقرال: عن عطاء بن نبي رباأ قال

 نبررا العبرراس نرنيررت مررن صرردني عررن الهرردل ونوردنرري الضرراللة والررردل ن  تررراه قررد
 !ظلمني؟

كان إن كان الهدل: قال
(3 )

شيئاً لك عنده فمنعكاه فقد ظلمك وإن كان دو له يفتيه من 
 .لفظهما سواء. يشاء فلم يظلمك، قم   ت السني

 (:11)ـ 1221ـ
 .كان الهددد يدل سليمان على الماء: عن ابن عباس رضي هللا عنه قال

 !را ؟كيف ذاك والهددد ُينصُ  له الفخ عليه الت: فقلت له
كَ : فقال اعضَّ

(9 )
نبيكهللا بهن  

(  )
 .نلم يكن إذا  اء القضاء ذد  البصر

 (:12)ـ 1231ـ

                                                 
 (.69 / : )مختار الصحاأ. الضعف :الَعْ هُ  (  )

 .ألنصوّنه: برين ، وقرندا شيخنا ابن  (326/  : ) لسان العر . نه بمقدمة رنسه: نه ألخذ بناصيته:   نصونه ( 2)
 .تكررت كان، ولعلها لوكانت واحد  لكان نحسن في السياق، وهللا نعلم ( 3)

 .ابن  برين:كذا قرندا شيخنا، الشيخ ( 9)
، والنسرائي فري السرنن ((262 2:)31 / :)، رواه ا مام نحمرد"من تعّهل بعهاء ال ادلية، فأَِعّضوه بهن نبيه، و  تكّنوا:"في الحديم (  )

 (. 197:)القاموس المحيط. اعضض نَْيَر نبيك، و  تكّنوا عنه بالهن: قولوا له: ، والمعنى((7719:)262/ :)لالكبر
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نتيت ابن عباس رضي هللا عنه ومعري ر رالن مرن : عن نبي يحيى مولى بني عفرا قال
يرا ابرن عبراس مرا تقرول فري القردر؟ فر ن درف ء  :فقلت،الذين يرذكرون القردر نو ينكرونره

فحسررر قميصرره حتررى : قررال!! ر إن هنررا وإن سرررق وإن شررر نترروك يسررألونك عررن القررد
 !! يا نبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به :نخرج منكبيه وقال
إن هنررا وإن سرررق فبقرردر وإن م ننررك مررنهم نو دررذين معررك ل ادرردتكم، وهللا إنرري لررو نعلرر
بنحوهوعنه من طريق آخر  .شر  الخمر فبقدر

(  )
. 

 * ـ ما رضي هللا عنهـ ابن عمر  قول: الرابع المطل *
 (:13)ـ 1231ـ

 !!   قدر: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون: قلت  بن عمر :عن يحيى بن يعمر قال
 .إذا لقيت نولئك فأخبردم نن ابن عمر منهم برهء ودم منه براء ـ ثالم مرات ـ: قال

والبهراء  ال تكهون إال  دلّ األثر على تكفيهر منكهر القهدر، ألنهه تبهّرأ منهه ،: وجه الداللة
 .على كفر

بررن كعرر ، وعبرراد  وهيررد بررن ثابررت، وحذيفررة بررن اليمرران،  نبرري   قررول: الخررامس المطلرر *
 *رضي هللا عنهم

 (:14)ـ 1232ـ
 :عن ابن الديلمي قال

نبرا المنرذر ف نره وقرع فري قلبري شريء مرن درذا : نتيت نبيَّ بن كع  رضي هللا عنره فقلرت
 . ن يذدبه عنيالقدر فحدثني بشيء لعل هللا ن

هسماواتإن هللا عه و ل لو عذ  ندل : فقال
 
وندرل نرضره لعرذبهم ايرر ظرالم لهرم ولرو  

رحمهم كانت رحمته لهم خيراً  لهم من نعمالهم ولو ننفقت مثل نحرد ذدبرا فري سربيل هللا 
ما قبل منك حتى تفمن بالقدر وتعلم نن ما نصرابك لرم يكرن ليخطئرك ونن مرا نخطرأك لرم 

 . ن مت على اير ذلك دخلت الناريكن ليصيبك وإ
ثم نتيت ابن مسعود فحدثني بمثل ذلك ثم نتيرت حذيفرة فحردثني بمثرل ذلرك ثرم نتيرت : قال

 .هيد بن ثابت فحدثني بمثل ذلك عن النبي صلى هللا عليه وسلم
بنحوهـ رضي هللا عنهم ـ  وعمران بن حصين وسلمان الفارسي وعن عباد  

(2 )
. 

 
 (:15)ـ1234ـ

 .قضي القضا و ف القلم ونمور بقضاء في كتا  قد خال: بن علي قالعن الحسن 
 * رضي هللا عنه ــ قول عمرو بن العاص : السادس المطل *
 (:11)ـ 1235ـ

                                                 
 (.274 )انظر األثر رقم (  )

 (.233 :)انظر األثر رقم ( 2)



 

 

1 1 

در ودرو  قيره ويررل المرء يفر مرن القر: انتهى ع بي إلى ثالم: قال عمرو بن العاص
عين نخيه القذافي 

(  )
ويكون فري عينره مثرل ال رذع ،فيعيبها 

(2 )
ويكرون فري  ،فرال يعيبهرا 

دابته الصعر
(3 )

 .ويقومها  هده ويكون في نفسه الصعر فال يقومها 
 * رضي هللا عنه ــ الدرداء  نبي قول :لسابعا المطل *
 (:11)ـ 1231ـ

ذرو  ا يمررران: عرررن نبررري الررردرداء قرررال
(9 )

الصررربر للحكرررم، والرضرررا بالقررردر، : ربرررعن 
 .وا ستسالم للر  ،وا خالص للتوكل

 * ـ ارضي هللا عنهـ قول عائشة  :الثامن لمطل ا*
 (:11)ـ 1243ـ

ليعمل الهمانإن العبد : عن عائشة
(  )

وإنره عنرد هللا لمكترو  مرن ندرل  ،بعمل ندل ال نة
 .النار

 (:11)ـ 1244ـ
سفيان الثورهعن 

(1 )
 .إن الر ل ليعبد األصنام ودو حبي  هللا: قال 

 .ُيسلم فيموت على التوحيد فأحبه أنه ـ سبحانه ـ أنه علم : وجه الداللة 
حتى إّن نحدكم ليعمل بعمل :" عنه ـ، وفيهودو موافق لحديم ابن مسعود ـ رضي هللا

ندل ال نة حتى مايكون بينه وبينها إ  ذراع فيسبق عليه الكتا  فيعمل بعمل ندل النار 
ذراع فيسبق  فيدخلها، وإن نحدكم ليعمل بعمل ندل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إ 

"عليه الكتا  فيعمل بعمل ندل ال نة فيدخلها
(6 )

. 

 
 

*** *** *** 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.69 /  : ) لسان العر .  مع قذا ، ودو مايقع في العين والماء والشرا  من ترا  نو تبن نو وسخ: القذل (  )
 (. 7/9: )لسان العر . دو ساق النخلة: واحد  ذوع النخلة، وقيل: ال ذع   ( 2)
 (.2  / : )مختار الصحاأ. الميل في الخد خاصة: الصعر بفتحتين  ( 3)

 (. 43/ : )مختار الصحاأ. وضمها الذال بكسر ،ُذْرَو   : الواحد  ،نعاليه :بالضم ،الشيء ُذَرا ( 9)
 .نهيعمل في نال  هما: نه (  )
 .نقل دنا قول سفيان الثوره تحت سياق ماروه عن عائشة ، ولم ينبه إليه المحقق: تنبيه ( 1)
 (.2193:)، ومسلم(3247:)رواه البخاره ( 6)



 

 

1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما نقل عن التابعين: الثاني  المبحم
 * ــحمه هللار ــ قول عمر بن عبد العهيه: األول المطل *
 (:21)ـ 1245ـ

 :عن عمر بن ذر قال
ل اد ـ الفقيرر ـ كرذبينما عمر بن عبرد العهيره فري نفرر مرنهم يهيرد ـ نو هير

(  )
ـر قرال داود 

:وموسى بن كثير
(2 )

 .نبو الصباأ وناس من ندل الكوفة 
مرا بلرف فريتنرا لعمرر وظننرا ننره   يقردر : فتكلم متكلمنا ويرل ننه عمرر برن ذر قرال: قال

فلم يدع شيئا ممرا  راء بره إ  ن ابره  ،تكلم عمر بن عبد العهيه ، فلما سكت؛على  وابه
 . فيه
إن هللا لو كلف العباد العمرل : فقال فيما قال ،فما كنا عنده إ  تالمذ  ،ابتدن الكالمثم : قال

على قدر عظمته لما قامت لذلك سماء و  نرض و   بل و  شيء مرن األشرياء ولكرن 
نخذ منهم اليسر، ولو نرد
(3 )

 .ـ نو نح  ـ نن   يعصى لم يخلق إبليس رنس المعصية 
ومشيئته ـ سهبحانه ـ لكهل شهيء، حتهى المعاصهي، وفهي هه ا إثبات خلقه : وجه الداللة

 .ردَّ على المعتزلة
 (:21)ـ 1241ـ

 :عن األوهاعي قال
 :كت  عمر بن عبد العهيه إلى ابن له كتابا فكان فيما كت  فيه

 ...إني نسأل هللا الذه بيده القلو  يصنع ما شاء من ددل وضاللة
 .مر والخلق هلل سبحانهثبات بنسبة األفيه اعتراف وإ: الداللةوجه 

 (:22)ـ 1241ـ
ما طنَّ : عن عمر بن عبد العهيه قال

(  )
 .ذبا  بين اثنين إ  بكتا  مقدر 

                                                 
 .كذا: كذا في األصل، واألص  (  )

 .في األصل الكالم متصل و  يو د نقطتان ( 2)

 .نراد: كذا في األصل،  ولعل األص  ( 3)
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 (:23)ـ 1241ـ
الك عمفر ن اسرت: نمرا بعرد:)كت  عمر بن عبد العهيه إلى عده بن نرطأ : عن معمر قال

 .(بها تبتلىر نن ر هللا عليك وقدَّ سعد بن مسعود على عمان من الخطايا التي قدَّ 
 *  ــحمه هللار ــ قول الحسن بن نبي الحسن البصره: الثاني المطل *
 (:24)ـ 1241ـ

وكران تحتره {:عن نعيم العنبره وكان من  لسراء الحسرن يقرول فري قولره ـ عره و رل ـ 
.}لهماكنه 

(2 )
 

يرفمن بالقردر كيرف يحرهن وع برت لمرن ع برت لمرن : لوأ من ذد  مكترو  فيهرا: قال
منآ

(3 )
وت كيف يفرأ وع بت لمن يعرف الدنيا وتقلبهرا بأدلهرا كيرف يطمرئن إليهرا بالم 

 .  إله إ  هللا محمد رسول هللا
 (:25)ـ 1251ـ

 :عن تمام بن ن ي  قال
نيها الضال المضل حتى متى تضل : سمعت الحسن، ونتاه ر ل فاخذ بعنان دابته، فقال

 !الناس؟
 !وما ذاك؟: قال
 !فقد قتل في اير ن له نن من قتل مظلوماً  تهعم: قال
فمن يأكل بقية رهقه يالكع: قال

(9 )
 .خل الدابة قتل في ن له 

 .وهللا ما نح  نن لي بما سمعت منك اليوم ما طلعت عليه الشمس: فقال الر ل: قال
وفيه الرد على المعتهلة، القائلين بأن المقترول مرات قبرل ن لره، ولرو لرم يقترل لعرا  إلرى 

 .ن له
 (:21)ـ 1252ـ

 :نيو  قالعن 
 .ناهلت الحسن في القدر فقال إني لست بعايد فيه

 (:21)ـ 1253ـ
قروم القردر : صرنفان مرن النراس: ذ  ـ يعنري ـ علرى الحسرن البصررهكر: عرن نيرو  قرال

رنيهم فهم يريدون نن ينفقوا بذلك قولهم، وقوم في قلوبهم لره شرن ن
(  )

: وبعرض يقولرون 
 .من قوله كذا وليس من قوله كذا

 (:21)ـ 1254ـ

                                                                                                                                               
 (.16 / : )مختار الصحاأ. صوت الذبا : نين الط: طّن  (  )
 (.72: )سور  الكهف  ( 2)

 ".آمن"واألظهر ننها" نمن"في األصل ( 3)
 (.7/329: )لسان العر . الذه  يبين الكالم: اللكع : لكع ( 9)

 (. 4 / : )لسان العر . بغض:شن ن ـ بفت  الشين والنون ونلف ممدود مهموه، نه (  )
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ر وقردَّ  ر ن رالً إن هللا قردَّ : سمعت الحسن يقول في مرضه الذه مات فيه: عن عاصم قال
ر معه معافا  فمن كذ  بالقدر فقد كذ  برالقرآن ومرن كرذ  القررآن فقرد وقدّ  معه مرضاً 
 .كذ  بالحق

 (:21)ـ 1255ـ
 :عن عوف قال

 . من كذ  بالقدر فقد كذ  با سالم: سمعت الحسن يقول
هللا خلق خلقا فخلقهرم بقردر وقسرم األ رال بقردر وقسرم نرهاقهرم بقردر والربالء إن : ثم قال

 .والعافية بقدر
 *  ــحمه هللار ــ مطرف بن عبدهللا الشخيرقول : الثالم المطل *
 (:31)ـ 1251ـ

 .نظرت ف ذا ابن آدم ملقى بين يده هللا وبين يده إبليس: عن مطرف قال
 .كه ذد  به إبليسف ن شاء هللا نن يعصمه عصمه وإن تر

 (:31)ـ 1251ـ
نظرت في دذا األمر ممن كان فر ذا بردفه مرن هللا عره و رل : ن مطرف قالن :عن ثابت

 .وإذا تمامه على هللا ونظرت ما مالكه ف ذا مالكه الدعاء
 *  ــحمه هللار ــ منبه ود  بنقول : الرابع المطل *
 (:32)ـ 1251ـ

 :عن نبي سنان قال
يرا نبرا عبرد هللا مرا كتر  : عطراء الخراسراني بمكرة فقرل لره عطراءا تمع ود  بن منبره و

 !بلغني عنك ننك كتبت في القدر
 !و  تكلمت في القدر ما كتبت كتباً : قال ود 

من كت  هللا منها نيف وسبعون ظادر    يعلمهرا  قرنت نيفاً وتسعين كتاباً : ثم قال ود 
كرل إلرى نفسره شريئا مرن المشريئة فقرد مرن و نن كرلَّ : إ  قليل من الناس فو دت فيها كلها

 .كفر
وقههال بخروجههه عههن  أن مههن أفههاف إلههى نفسههه الفعههل ـههـ كالمعتزلههة ـههـ ،: وجههه الداللههة

 .مشيئة هللا فقد كفر
 *  ــحمه هللار ــ كع  األحبارقول : الخامس المطل *
 (:33)ـ 1251ـ

 :عن يونس بن سيف نن عطية بن قيس نخبره
نن ردطاً 
(  )

 ! كيف ت دك يا نبا إسحاق؟: بار فقالوا لهعادوا كع  األح 
نخذ بذنبه ف ن قبضه إليه ربه إن شاء عذبه وإن شراء رحمره وإن عاقبره (عبد)بخير: قال

ينشيه
(  )

 .نظيفاً  ديداً   ذن  له 
                                                 

ْدطُ  و ،وقبيلترره قومرره :الر ررل ْدررطُ رَ  (  )  تسررعة المدينررة فرري وكرران{:تعررالى هللا قررال ،امرررن  فرريهم يكررون   الر ررال مررن العشررر  دون مررا :الرررَّ
 (.44 /  : )مختار الصحاأ. }دطر
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 .وفيه إثبات مشيئة هللا تعالى المطلقة
 *  ــحمه هللار ــ بن كع  القرظي محمدقول : السادس المطل *
 (:34)ـ 1211ـ

 :عن عاصم بن محمد قال
إن {:ألدرل القردر مرا ننهلرت درذه اايرة إ  تعييرراً : سمعت محمد بن كع  القرظي يقرول

سرقر إنرا  قروا مرسَّ دهم ذوالم رمين في ضالل وسعر يوم يسحبون في النرار علرى و رو
.}خلقناه بقدركل شيء 

(2 )
 

علي بن الحسن قول: السابع المطل *
(3 )

 *  ــحمه هللار ــ 
 (:35)ـ 1211ـ

إن نصرحا  القردر حملروا مقردر  هللا ـ عره و رل ـ علرى : عرن علري برن حسرين ننره قرال
 !.و  ينبغي نن يقال هلل لم؟! لم؟ :ضعف رنيهم فقالوا هلل

 *  ــحمه هللار ــ قول  عفر بن محمد الصادق: الثامن المطل *
 (:31)ـ 1213ـ

 :عن العطافي عن ر ال له قال
إن القدرية تقول: ققال ر ل من الشيعة للصاد

(9 )
 .إنكم كفار: لنا 

وإن هللا ـ : قرال ،  يطراع قهرراً  إن هللا ـ عره و رل ـ   يطراع قهرراً : اكت : فقال له: قال
ف ذا نراد الطاعة كانت، وإذا نراد المعصرية  ،  يعصى قهراً  عه و ل ـ   يعصى قهراً 

 .وإن عفا فبالفضل ،ف ن عذ  فبحق ،كانت
 *  ــحمه هللار ــ علي هيد بنول ق: التاسع المطل *
 (:31)ـ 1214ـ

 :عن المطل  بن هياد قال
 !عصى؟يا هيد ننت الذه تهعم نن هللا نراد نن يُ :  اء ر ل إلى هيد بن علي فقال

نيعصى عنو : فقال له هيد
(  )

 !؟
فأقبل: قال

(1 )
يحظر 

(6 )
. 
الرحمنوعن ربيعة بن نبي عبد 

(7 )
 .بنحوه 

 .، وأن شيئا  ال يخر  عن قدرته وإرادتهوفيه إثبات مشيئة هللا
 
 *  ــحمه هللار ــ قول ربيعة بن نبي عبد الرحمن: العاشر المطل *

                                                                                                                                               
 (.63 / : )لسان العر . ا ْبِتداءِ : ا ِْنشاءِ  (  )
 (.94:96: )سور  القمر  ( 2)

 .ابن الحسين: ابن الحسين، ولعل األص :وفي الروايةحيم ذكر علي بن الحسن، : دنا إشكال ( 3)

 .في األصل وضع النقطتين بعد تقول، ولعل األص  دو مانثبته نعلى ( 9)

 (.  3/3: )النهاية. وْالَبة َقْهراً  نه َعْنو    (  )

 .نضفت الهمه  على األلف ، وليست في األصل ( 1)

 (. 24/ 9: )لسان العر . نه يعدو:يحظر ( 6)

 ( 21 )نظر األثر رقم ا ( 7)
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 (:31)ـ 1211ـ
العصربية: إنما نخشى على دذه األمرة ثالثراً : عن ربيعة قال

(  )
والقدريرة 

(2 )
والروايرة 

(3 )
 

والرواية
(3 )

 .ف ني نرادا تهيد 
 *  ــحمه هللار ــ عيد بن  بيرسقول : الحاده عشر المطل *
 (:31)ـ 1211ـ

 .القدرية يهود: عن سعيد بن  بير قال
 *  ــحمه هللار ــ الشعبيقول : الثاني عشر المطل *
 (:41)ـ 1211ـ

 .حلف به إنهم لنصارل  ت السوا القدرية فوالذه يُ : عن الشعبي قال
 *  ــهللا ماحمهر ــ العالية ومسلم بن يسار قول نبي: الثالم عشر المطل *
 (:41)ـ 1211ـ

 :عن عاصم األحول قال
 . لما خاض الناس في القدر ا تمع رفيع نبو العالية ومسلم بن يسار

 .تعال حتى ننظر فيما خاض الناس فيه :فقال نحددما لصاحبه
 مرا كتر  ننه لن يصريبك إ : يكفيك من دذا األمر نن تعلم: ا تمع رنيهما ننهما قا : قال

 .بعملكهللا لك وننك م هه 
 *  ــحمه هللار ــ سالم بن عبد هللا بن عمرقول : الرابع عشر المطل *
 (:42)ـ 1211ـ

 :عن عمر بن محمد قال
سمعت سالم بن عبد هللا بن عمر وسأله ر ل
(9 )

 الر ل بقدر؟  نيهني: فقال 
 . نعم: فقال
 نشيء كتبه هللا عليه؟ : قال
 . نعم: قال
 فيعذبه عليه وقد كتبه عليه؟ : قال
فحصبه :قال

(  )
. 

عمر  و سالموعن ابن 
(1 )

 .بنحوه
 *  ــحمه هللار ــ بن محمد قول القاسم: الخامس عشر المطل *
 (:43)ـ 1211ـ

 :عن عبد هللا بن العالء قال
                                                 

 (. 3/29: )النهاية. عنهم وُيحامي لَعَصبته يْغَض  الَّذه دو الَعَصِبي   (  )

: الموسررروعة الميّسرررر . إحررردل الفررررق الكالميرررة المنتسررربة إلرررى ا سرررالم، ذات المفررراديم وااراء ا عتقاديرررة الخاطئرررة فررري مفهررروم القررردر ( 2)
(2/   9.) 

 .التثبتكثرتها دون حرص على : نه ( 3)

 .دنا وضع شرطة واحد  دون الثانية ويظهر ننه   حا ة لها، ولذا حذفتها ( 9)
 (.324/ : )لسان العر . بالـَحْصباءِ  َرَمْيُته: نَْحِصُبه َحَصْبُته (  )

 (.249 ،243 )انظر األثرين رقم  ( 1)
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ويحكم كيف تنكرون القدر وقد كان في خطبة رسرول هللا : سمعت القاسم بن محمد يقول
:صلى هللا عليه وسلم

(  )
 (.ضل له ومن يضلل فال داده لهمن يهده هللا فال م)

 .دخول الهداية وا ضالل في القدر ، نه ننهما بقدر هللا: و ه الد لة 
 * ــحمه هللار ــ قول محمد بن سيرين: السادس عشر المطل *
 (:44)ـ 1212ـ

 :عن يحيى بن عتيق قال
 . كنا في بيت محمد بن سيرين ننا وسالم بن قتيبة

 . نا ما قول محمد بن سيرين في القدرلوددنا ننا علم: فقال سالم
 فدخل ر ل فقلنا سله ما يقول في القدر؟: قال

 . فنكس محمد ونكسنا مطرقين: قالفسأله الر ل، 
 !نمرك بها؟ نيهمّ : ثم إن محمداً قال له

إن الشيطان ليس له سلطان ولكن من نطاعه: ثم سكت ساعة ثم قال
(2 )

 .نضله 
 *  ــحمه هللار ــ طاووسقول : السابع عشر المطل *
 (:45)ـ 1213ـ

 .احذروا معبد ال هني ف نه قدره ـ في حديم علي ـ ف نه كان قدرياً : عن طاووس
 *  ــحمه هللار ــ قول نبي قالبة: الثامن عشر المطل *
 (:41)ـ 1214ـ

  تقررولن فرري : يررا نيررو  اضرربط عنرري نربعرراً : قررال نبررو قالبررة: عررن نيررو  السررختياني قررال
مسركعليه وسلم فأ، وإياك والقدر، وإذا ذكر نصحا  محمد صلى هللا القرآن برنيك

(3 )
 ،

 .ن نصحا  األدواء سمعك فيغيروا قلبكو  تمك  
 *  ــحمه هللار ــ عمر بن محمد بن عبد هللاقول : التاسع عشر المطل *
 (:41)ـ 1215ـ

 :عن يهيد بن هريع قال
مرن قلبره ننره مرفمن و  يرتكلم فيره ر ل يثبت القدر ويعلم : قلت لعمر بن محمد العمره

 نح  نو ر ل مفمن يتكلم فيه؟ 
 .  وهللا حتى يبين لهم ضاللتهم: قال
 *قول محمد بن الحنفية ـ رحمه هللا ـ : العشرون المطل  *
 (:41)ـ 1211ـ

 :عن محمد بن الحنفية قال
 ما لومن نح  ر الً على عدل ظهر فيه ودو في علم هللا من ندل النار آ ره هللا ك 

                                                 
 .دنا وضع نقطة واألظهر نقطتان، كما نثبتهما نعلى (  )

 .دمه  في األصل بدون ( 2)

 .في األصل بدون دمه  ( 3)
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كان من ندل ال نة ومن نبغض ر الً على  ور ظهرر منره ودرو فري علرم هللا مرن ندرل  
 .ال نة آ ره هللا كما لو كان من ندل النار

 *  ــحمه هللار ــ قول الحسن بن محمد بن الحنفية: العشرونالحاده و المطل *
 (:41)ـ 1211ـ

عن الحسين
(  )

 .القدر   ت السوا ندل: بن محمد بن الحنفية قال 
 *  ــحمه هللار ــ بن الحارم ا يامي قول هبيد: والعشرونالثاني  المطل *
 (:51)ـ 1211ـ

إن الدعاء يرد األمر الذه قد نبرم: عن هبيد قال
(2 )

. 
ل إياسقو: والعشرون لمالثا المطل *

(3 )
 *  ــحمه هللار ــ بن معاوية بن قر  

 (:51)ـ 1211ـ
 :عن إياس بن معاوية قال

 ما الظلم فيكم؟ : مت نحداً من ندل األدواء بعقلي كله إ  القدرية ف ني قلت لهمما كل
 . نن يأخذ ا نسان ما ليس له: فقالوا

 .ف ن هلل كل شيء: فقلت لهم

 
*** *** *** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 سياق ما روه من كالم العر  في النثر والنظم والشعر:  الثالم المبحم 
 (:52)ـ 1211ـ

ئل نعرابيسُ : عن األصمعي قال
(9 )

 . عن القدر 

                                                 
 .ودو الموافق للسياق: الصوا  الحسن وليس الحسين، قلت : قال شيخنا ابن  برين (  )

 (.24/ : )مختار الصحاأ. نحكمه :الشيء نبرم ( 2)

 .إياس: في األصل نياس، واألص  ( 3)

 .ليست في األصل (نعرابي:)الهمه  في ( 9)
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مرا  ذاك علم اختصمت فيه الظنون واال فيره المختصرمون فالوا ر  علينرا نن نرردَّ : قال
 .نشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه

 (:53)ـ 1212ـ
يرا نبرا شرقفل امرض : ق الفرهدق امرنتره النروار ثالثرا قرال لريلما طلَّ : عن نبي شقفل قال

 .ى طالق النوارمعي إلى الحسن لنشهده عل
 . شهد الحسن عليك فت لد ويفرق بينكمانخشى نن يبدو لك فيها فتُ : فقلت له
 .   بد: فقال
 . فمضينا إلى الحسن ودو في حلقته: قال

 . يا نبا سعيد علمت نني طلقت نوار ثالثا: فقال له الفرهدق
 . قد شهدنا عليك: فقال له الحسن

 :ن ففرق بينهما فأنشأ يقولفبدا له بعد فأدعادا فشهد عليه الحس
ندمت ندامة الكسعي 

(  )
 لما   
 وار  ــــــــــــمضت مني مطلقة ن                             

 وكانت  نتي فخر ت منها  
 ك دم حين نخر ه الضرار                               
 فلو نني ملكت بيده وقلبي  
 ار ـــــــــــــلي للقدر الخيلهان ع                              

 (:54)ـ 1213ـ
 :عن محمود الوراق

 ليس عنده إ  الرضا بقضاء  
 هللا فيما نحببته وكردته                               

 ي األمور اختار منها خيردا  لوا ل
 ته  ــــــــــلــــي عواقبا ما عرف                              

 ى ـــــــــــــــرل نن نرد ذاك إلأــــــــــــــف
 من عنده العلم الذه قد  هلته                         

 (:55)ـ 1214ـ
 :عن نسد بن معاذ قال

ررر علررى نبرري  سررأل ر ررل نبررا عمرررو بررن العررالء حا ررة فوعررده بهررا فلمررا نصررب  الر ررل بكَّ
 . عمرو بن العالء يستن هه

                                                 
وخمسة نسهم وكمن في قُْتر ، فمّر قطيع فرمى عيراً، فأمخطُه السهُم وصردم ال برل، فرأورل نراراً، فظرّن  خذ قوساً ات ر ل دو: الُكَسِعي   (  )

ننرره قررد نخطررأ، فرمررى ثانيرراً وثالثرراُ إلررى آخردررا، ودررو يظررّن خطرراهُ فعمررد إلررى قوسرره فكسررردا ثررم بررات، فلمررا نصررب ، نظررر فرر ذا الُحُمررُر مطّرحررة 
 :فندم فقطع إبهامه وننشدمصّرعة، ونسهمه بالدم مضّرخة، 

 تطاوعني إذاً لقطعت خمسي*** ندمت ندامة لو نن نفسي 
 لعمر نبيك حين كسرُت قوسي*** تبّين لي سفاه الرنه مني 

 (.4 6:)القاموس المحيط
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ك بهررا فانصرررفت فرحرراً، وبررتإنررك سررألتني حا ررة فوعرردت: فقررال لرره نبررو عمرررو
 

مغمومرراً 
رررت علرري مسررتن هاً ولقيتررك معتررذرا  بن احرره ثررم عرراق دونهررا العررذر فضرراعف الغررم ثررم بكَّ

 .وظللت محتشماً 

 
 
 

*** *** *** 
 
 
 

الذه يهعم نن هللا لم يخلق : سياق ما روه في نن القدره:  الرابع المبحم
ها وينس  األفعال إلى نفسه نفعال العباد ولم يقّدردا عليهم ويكذ  بخلق هللا ل

 دونه
 (:51)ـ 1211ـ

كالم القدرية كفر وكالم الحرورية: عن ابن عباس قال
(  )

 . ضاللة 
  نعرف ـ نو   نعلم ـ الحق إ  في كالم قوم ال فا: قال ابن عباس

(2 )
مرا ارا  عرنهم  

 بقضراء في األمور إلى هللا ـ تبارك وتعالى ـ وفوضروا نمروردم إلرى هللا وعلمروا نن كرالً 
 .هللا وقدره

 (:51)ـ 1211ـ
 :عن نبي عمر  قال

  تختلفوا في القدر فر نكم لرو : نتى عبد هللا بن عباس على قوم يتناهعون في القدر فقال
إن هللا شاء لهم نن يعملوا بطاعتره فخر روا مرن مشريئة هللا إلرى مشريئة ننفسرهم فقرد : قلتم

إن : بردم علرى الخطايرا ثرم عرذبهم عليهرا قلرتمنودنتم هللا بأعظم ملكه، وإن قلتم إن هللا  
 .هللا ظلمهم

 (:51)ـ 1211ـ
عررن ابررن عبرراس ننرره ذكررر عنررده قررولهم فرري القرردر فقررال ينتهرري بهررم سرروء رنيهررم حتررى 

هللا من نن يكون قّدر خيراً كما نخر وه)يخر وا
(3 )

(من نن يكون قد قّدر شراً  
(9 )

. 
 (:11)ـ 1212ـ

                                                 
 (. 7 /9)تنس  لحروراء، لسان العر  الـخوارج من الـَحُروِريَّةُ  (  )

 (.296/ :مختار الصحاأ)اضطره إليه: نل أه إلى كذا:  ، ومعنى نل فا"ي ا بانةدكذا في األصل ودو كذلك ف:"قال المحقق ( 2)

 .، فهي ننس  للسياق(دـ 942 )، كما في الطبعة القديمة (نخر وه: )كما نخر ه، واألظهر(: دـ1 9 )في الطبعة ال ديد   ( 3)
 .دكذا في األصل بين قوسين ( 9)
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يررا نبررا عبررد الرررحمن إن قومرراً يتكلمررون فرري القرردر : عررن عبررد هللا بررن عمررر قررال لرره ر ررل
 . بشيء
 . نولئك يصيرون إلى نن يكونوا م وس دذه األمة: فقال

فمن هعم نن مع هللا قاضياً نو قرادراً نو راهقراً نو يملرك لنفسره خيرراً نو نفعراً نو موتراً نو 
دبراءً  حياً  نو نشوراً لعنه هللا ونخرس لسانه ونعمرى بصرره و عرل صرالته وصريامه

(  )
 

 .منثوراً وقطع به األسبا  وكبَّه على و هه في النار
 (:11)ـ 1215ـ

 :عن قتاد  قال
 سألت سعيد بن المسي  عن القدر؟ 

ر: فقال ر فلم يقدَّ ر وما لم يقدَّ ر فقد قُد   .ما قد 
 (:12)ـ 1211ـ
المعاصياألشياء كلها بقدر إ  : ال قتاد ق

(2 )
. 

 (:13)ـ 1211ـ
 :مر قالعن الحكم بن ع

نرسلني خالد بن عبد هللا إلى قتاد  ودو برال يه 
(3 )

نسرأله عرن مسرائل فكران فيمرا سرألت  
إن الررذين آمنرروا والررذين دررادوا والصررابئين {نخبرنرري عررن قررول هللا: قلررت

(9 )
 والنصررارل 

والم وس
(  )

والذين نشركوا 
(1 )

 دم مشركوا العر ؟}

 ، ولكررنهم الهنادقررة: قررال
(6 )

إن هللا : علرروا هلل شررركاء فرري خلقرره فقررالواالمباينررة الررذين   
 .يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر وليس هلل على الشيطان قدر 

 
 (:14)ـ 1211ـ

 :عن حنبل قال
علم هللا تعالى في العباد قبل نن يخلقهم سابق وقدرتره ومشريئته : سمعت نبا عبد هللا يقول

 . في العباد

                                                 
 (.  3/  : )لسان العر . بالُغبار َشِبـيهاً  الشمس َضْوء من البـيت فـي اهتر الذه الـُمْنَبم   الشيء: الَهباء (  )
 .بل كل شيء بقدر حتى المعاصي، ويذكر نن قتاد  كان ممن تكلم في القدر، ولكن المحققين من ندل العلم على نفي ذلك عنه ( 2)

 (.2/244: )مع م البلدان. بليد  اربي فسطاط مصر: ال يه  ( 3)
، ثم  عل درذا اللقر  علمراً علرى طائفرة مرن الكفرار، يقرال ننهرا تعبرد (صابئ)خرج فهو: ، مهموه بفتحتين(يصبأ)دين إلى دين من(صبأ) ( 9)

 (.17 : )مع م المصطلحات ا سالمية(. الصابئون)و(الصابئة)الكواك  في الباطن وتنس  إلى النصرانية في الظادر، ودم
: انظرر.الظلمرة والنرور:إن العرالم صرادر عرن نصرلين دمرا: الم وسية، ودم عبد  النيران، القائلونكلمة فارسية تطلق على نتباع الديانة  (  )

 (.34  /2: )، الموسوعة الميسر (313: )مع م نلفاظ العقيد 

 . بتقديم وتأخير ، ودذا خطأ  لّي، لم ينبه عليه المحقق: ، وقد ذكر المفلف ااية(6 : )سور  الحج ( 1)
الهنديق فى عرف درف ء الفقهراء؛ درو المنرافق :" ، و قال شيخ ا سالم (96 /4 : )، لسان العر الددر ببقاء القائل: قالهندي : قهند ( 6)

الذه كان على عهد النبى صلى هللا عليه وسلم، ودو نن يظهر ا سالم ويبطن ايره، سواء نبطن دينا من األديان، كردين اليهرود والنصرارل 
ال احرد المعطرل، ودرذا يسرمى : دا للصرانع والمعراد واألعمرال الصرالحة، ومرن النراس مرن يقرول الهنرديق درونو ايردم، نو كران معطرال  احر

 (. 6/962:96:)الفتاول". الهنديق في اصطالأ كثير من ندل الكالم والعامة
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قد خلق هللا آدم وعلم منه قبل نن يخلقه وكذا علمه سابق محيط بأفاعيل العباد وكل : قال
 .ما دم عاملون

 (:15)ـ 1311ـ
 :عن بقية قال

 سألت األوهاعي والهبيده عن ال بر؟
ر : فقال الهبيده نمر هللا نعظم وقدرتره نعظرم مرن نن ي برر نو يقهرر ولكرن يقضري ويقرد 
ويخلق وي بل
(  )

 . ما نح  عبده على 
مررا نعرررف لل بررر: وقررال األوهاعرري

(2 )
نصررالً مررن القرررآن والسررنة فأدررا  نن نقررول ذلررك  

ولكن القضاء والقدر والخلق وال برل فهرذا يعررف فري القررآن والحرديم عرن رسرول هللا 
 .صلى هللا عليه وسلم

 .إنما وصفت دذا مخافة نن يرتا  ر ل من ندل ال ماعة والتصديق
 (:11)ـ 1311ـ

:ننه قال في القدرية عن مالك
(3 )

 . يستتابون ف ن تابوا وإ  قتلوا 
فقلت له من القدرية؟ عند مالك الذين قال فيهم دذا؟
(9 )

  
 . الذين يقولون إن هللا لم يخلق المعاصي: رول ابن ود  عنه ننه قال: فقال

 .إن هللا   يعلم الشيء قبل كونه: ورول عنه عبد الرهاق ننهم الذين يقولون
 
 

ن عكرمة بن عّماروع
(  ) 

والشافعي
(1 )

 .بنحوه 
 (:11)ـ1314ـ

 :عن الربيع بن سليمان قال
 : كنت  الساً عند الشافعي وذكر القدر فأنشأ يقول

 كان وإن لم نشأ   ما شئتَ 
 إن لم تشأ لم يكـن   ومـا شــئتُ                      

   العباد على ما علمتَ  خلقتَ 
 ن  ــالعلم ي ره الفتى والمسففي                      

   ودذا خذلتَ  على ذا مننتَ 
 ـن  ـــــــــــــــوذا لـم تـع ودـــذا نعـــنتَ                       

 فمنهم شقي ومنهم سعيد  

                                                 
 (.34/ : )مختار الصحاأ. الخلقة :القبلة بوهن الِ ْبلَةُ  (  )

 (.34/ : )مختار الصحاأ. القدرية ضد الباء بفت  وال برية ،مولد كالم دو :عبيد نبو قال ،القدر ضد الَ ْبرُ  ( 2)

 .في األصل بدون نقطتين، نه نن الكالم متصل ( 3)

 .لعل األولى نن يكون دناك استفهام واحد في نهاية ال ملة،  تصال الكالم ( 9)

 (.247 : )انظر األثر (  )
 (.342 : )انظر األثر ( 1)
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 ن  ـــــــــــــومـنهـــم قـبي  ومنه حـس                       
 (:11)ـ 1315ـ

وهللا   نفعرل كرذا وكرذا إ  نن يشراء هللا وإ  : قراللو حلف ر رل ف: عن الشافعي ننه قال
ر هللا فرأراد بره القردر فرال شريء  ر هللا فأراد به القدر إ  نن يشاء هللا نو إ  نن يقرد   نن يقد 

عليه
(  )

. 
 (:11)ـ 1311ـ

 :عن عصام بن منصور الراهه قال
فمرن هللا وإن إن يكرون صرواباً  :سألت المهني عن معنى حديم ابرن مسرعود عنردما قرال

 يكن خطأ فمني ومن الشيطان؟ 
يحتمل عنده نن ذلك من محبته ألنه عدو هللا يح  الخطأ ويكره الصروا  : قال المهني

 . فأضاف إلى الشيطان ألن الشيطان كان له في ذلك صنع
}  تعبرردوا الشرريطان {:وقررد قررال هللا عرره و ررل

(2 )
  ننهررم قصرردوه بالعبرراد  ولكررن لمررا  ،

صرري الترري نهررادم هللا عنهررا  عررل ذلررك عبرراد  للشرريطان ألن ذلررك مررن شررأنه عملرروا بالمعا
فأضاف ذلك إليه   ننهم قصدوا عبادته و  إ الله و  إعظامره وقرال هللا ـ عره و رل ـ 

}اتخذوا نحباردم وردبانهم نربابا من دون هللا{:
(3 )

. 

مرو: قال في التفسير مروا شريئاً حرَّ ه وإذا نحلَّروا نحلروه   لم يعبدودم ولكنهم كرانوا إذا حرَّ
 . ننهم اتخذودم نرباباً ولكن نطاعودم فسموا بذلك

}وما ننسانيه إ  الشيطان نن نذكره{:وقال صاح  الخضر
(9 )

. 
}ونضلهم السامره{:وقال

(  )
. 

}قل يتوفاكم ملك الموت{:وقال
(1 )

. 
}هللا يتوفى األنفس حين موتها{:وقال

(6 )
. 

ت األسبا  إلى من يردعوا إليهرا وهللا الخرالق   ايرر هللا فاهلل الخالق لكل ذلك وإن نضيف
مرا{:وقرال ،ونفعال العباد مخلوقة   يقدر نحد نن يشاء شيئا إ  نن يشاء هللا

(7 )
تشراءون  

}العالمينإ  نن يشاء هللا ر  
(4 )

. 

 
 
 

                                                 
 .تكرار في الكالميظهر نن دناك  (  )

 (.14: )سور  يس  ( 2)

 (. 3: )سور  التوبة ( 3)

 (.13: )سور  الكهف ( 9)

 (. 7: )سور  طه (  )

 (.  : )سور  الس د  ( 1)

 (.92: )سور  الهمر ( 6)

 .األولى ذكر الواو في نول ااية ( 7)

 (.24: )التكوير سور  ( 4)
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*** *** *** 
 

 
 مسائل في القدر: الفصل الثاني 

 القدر والدعاء: األول  المبحم
مررن خررالل سررياق األسررانيد تظهررر تلررك العالقررة بررين القرردر والرردعاء واضررحة، و عالقررةال

علرى نن الردعاء قرد  واألحاديم الدالة على دعاء النبي في طلر  تقردير الخيرر، ممرا يردل
"  يرد القدر إ  الدعاء:"ومصداق ذلك حديم ،يفثر في القدر

(  )
.
(2 )

 
 :حاصلها كما يلي وقد اختلفت الناس في مسألة الدعاء على عد  نقوال،

 .نن الدعاء   معنى له، و  فائد  منه، ودو قول  ملة من الفالسفة . 

مرن نن الدعاء عباد  محضة،   ي ل  منفعة و  يدفع مضر ، ودو قرول طائفرة  .2
 .الصوفية

نن الدعاء عالمة ونمار  محضة على حصول المطلو ، وليس سبباً، ودو قرول  .3
 .األشاعر ، وطائفة من الفقهاء

 .الخطابي والشوكاني: لدعاء يرد القضاء ويغيره، قال بهنن ا .9

نن الدعاء ينفع في بعض األمور دون بعض، ونقل دذا عن ا مام نحمرد، وتبعره  . 
 .ابن نبي العه

نن الدعاء سب  من األسبا ، ودو داخل في القضراء، ودرو الرذه عليره  مهرور  .1
ندل السنة وال ماعة
(3 )

 .، ودو الصوا 
فري المطلرو   اً ، ونن لره ترأثيرنن الدعاء سب  من األسبا : لدليلفالصوا  الذه عليه ا

كسائر األسبا  المقدر  والمشروعة، ودذا يعتررف بره  مرادير بنري آدم مرن  ،المسفول
المسلمين واليهود والنصارل والعابثين والمشركين وايردم
(9 )

. 
 

(بطليمرروس)ومررن الع يرر  فرري ذلررك مانقلرره شرريخ ا سررالم عررن
(  )

اعلررم نن و:"ننرره قررال ،
صحي  األصوات في دياكل العبادات، بفنون اللغرات علرى اخرتالف الحا رات يحلرل مرا 

"عقدته األفالك الدائرات
(1 )

. 
فهو يعترف بتأثير الدعاء، ولكن على و ه يوافق عقيدته
(6 )

. 

                                                 
 (.266/ : )رواه نحمد (  )

 (.24 : )اوية  بن نبي العهالطح انظر شرأ ( 2)

 (.وما بعددا: 346: )الدعاء ومنهلته من العقيد  ا سالمية: انظر ( 3)

 (. 4 /7: )الفتاول ( 9)

الفهرست  بن . في الفلك، إمام في الرياضة، من فالسفة اليونان"الم سطي:"دو القلوذه العالم المشهور، صاح  كتا : بطليموس (  )
 (. 37:3: )النديم

 (.991/ : )، منهاج السنة النبوية(262: )الرد على المنطقيين ( 1)

 (.  1:3 3/ : )الدعاء ومنهلته من العقيد  ا سالمية: انظر : وفي ديننا انية ولكن ذكرته للفائد ، لالستهاد   ( 6)
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والدعاء مع كونه سبباً فهو داخل في القضاء، و  يخرج عن قضاء هللا، فهو مرن  ملرة 
 .ءماسبق به القضا

إن مرن  ملرة القضراء رّد الربالء بالردعاء، ودرو داخرل تحرت القضراء :وفي العموم، نقول
 .وليس بخارج عنه
 :مما يدل على ذلك

}وقال ربكم ادعوني نست   لكم{:قوله تعالى . 
(  )

، وفيها تعليرق لج ابرة بالردعاء 

 .ف ذا حصل الدعاء  اءت ا  ابة، فهو سب  لها
}الداع إذا دعان ني ف ني قري  ن ي  دعو لك عباده عوإذا سأ{:قوله تعالى .2

(2 )

 .ترتي  ا  ابة على الدعاء، ودو وعد، وهللا   يخلف الميعاد ، وفيها نيضاً 

لكرل نبري دعرو  دعادرا ألمتره، وإنري اختبرأت دعروتي :"عن ننرس رضري هللا عنره .3
"شفاعة ألمتي

(3 )
. 

فري ضريق وشرد ، فر ن  الفطر ، وذلك عندما يقع ا نسران: ومن األدلة على تأثير الدعاء
فطرته ومشاعره تت ه إلى هللا، ويروقن فري درذه الحرال ننره   دافرع لرذلك الربالء إ  هللا، 

.و  دافع له إ  دو
(9 )

 

 
 دعاء لم يذكره الاللكائي في موضوع القدر

 
حدثنا نبو عبد الملك نحمرد برن إبرراديم الدمشرقي ثنرا : سليمان الطبره  ا مام ــ قال 32

عبد الرحمن ثنا إسماعيل برن عيرا  عرن عبرد هللا برن عبرد الررحمن برن نبري سليمان بن 
قرال رسرول هللا : حسين عن شرهر برن حوشر  عرن معراذ برن  برل رضري هللا عنره، قرال

لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نرهل وممرا لرم ينرهل :"صلى هللا عليه وسلم
"فعليكم بالدعاء عباد هللا

(  )
. 

 

 
 
 
 
 

* *** ***** 

                                                 
 (.14: )سور  اافر (  )

 (.71 : )سور  البقر  ( 2)

 (.44 : )رواه مسلم ( 3)

 (.317: )من العقيد  ا سالمية الدعاء ومنهلته ( 9)
  3/ :كتا  الدعاء  (  )
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 تعريف الشرك: المبحم الثاني 
 :، ن د في آخره قوله(334 )من خالل تأمل األثر رقم : تعريف الشرك

دون هللا فقرد انفررد بالربوبيرة فأيهمرا ن رابني : مع هللا فقد اتخذ شرريكاً، نو قرال: ف ن قال"
 ".فقد حلَّ ضر  عنقه

هللا ايررره، فيمررا دررو مررن  نن ي عررل العبررد مررع: فيظهررر مررن دررذا األثررر نن الشرررك دررو
 .خصائص هللا

ذكر العلماء  ملة من التعريفات للشرك، ومنهم من نراد نن يخص ص كل نروع مرن وقد 
درو مرا نشرمل التعراريف للشررك ـ عمومراً ـ،  ننواع الشرك بتعريف خاص به، ولعل من

 ونصررل الشرررك نن:"حيررم قررال ،عّرفره برره شرريخ ا سررالم ابررن تيميررة فري كتابررة ا سررتقامة
"تعدل باهلل مخلوقاته في بعض مايستحقّه وحده

(  )
. 

 ،عبرد المخلروق كمرا يعبرد هللاحقيقة الشرك باهلل نن يُ :"ويقول ا مام السعده ـ رحمه هللا ـ
"نو يصرف له نوع من خصائص الربوبية وا لهية ،م كما يعظم هللانو يعظَّ 

(2 )
. 

 
 

*** *** *** 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.399/ : )ا ستقامة (  )

 (.2/944: )تفسير السعده ( 2)
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 تعلق الشرك بالقدر
به  اء من  هة الربوبية بالمرتبة األولى ، ثم األسماء والصفات ثم األلوديرة لعّل تعلقه 

. 
فمن ننكر القردر فقرد تعرّرض لربوبيرة هللا برالتنقص ، مرن  هرة نفري قردر  هللا نو مشريئته 

 .نوايردا من مرات  القدر
بوبيرة تعلقره ـرـ نه القردر ـرـ بالر: ) يقول ا مام العالّمة محمد برن عثيمرين ـ رحمره هللا ـ 

نكثر من تعلقره باأللوديرة واألسرماء والصرفات، ثرم تعلقره باألسرماء والصرفات نكثرر مرن 
تعلقه باأللودية، وتعلقره باأللوديرة نيضراً ظرادر؛ ألن األلوديرة بالنسربة هلل يسرمى توحيرد 
األلودية، وبالنسبة للعبرد يسرمى توحيرد العبراد ، والعبراد  فعرل العبرد؛ فلهرا تعلرق بالقردر، 

(بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثالثةفا يمان 
(  )

. 
لثالثة، ف ن نهَّ خلل فيره؛ عائرد  ولما كان اتصاله بالتوحيد ماثالً في نقسام التوحيد ا: قلت

 .إلى ضد التوحيد، ودو الشرك

 
 

*** *** *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تعريف القدره: المبحم الثالم 

، يمكررن (6 3 )،(324 )،(4 3 )،(346 )،( 34 : )مررن خررالل تأمررل ااثررار رقررم
 :نن نقول نن القدره دو

الررذه يقررول بررأن هللا لررم يخلررق المعاصرري، و  يعلررم الشرريء قبررل كونرره
(2 )

، ومررن ذلررك 
المعاصي
(3 )

، نو قال ننا مستغني عن هللا نو نن هللا ظالم لعباد
(9 )

، فهم الرذين هعمروا نن 
العبد مستقل ب رادته وقدرته ليس هلل في فعله مشيئة و  خلق
(  )

. 

                                                 
 (.2/924: )القول المفيد (  )

 (. 34 )انظر األثر رقم  ( 2)

 (.346 )انظر األثر رقم  ( 3)

 (.324 )انظر األثر رقم  ( 9)
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 محا ة آدم ـ عليه السالم ـ  لموسى ـ عليه السالم ـ: المبحم الرابع 
 :سياق الحديم: نو ً 

احرتج آدم :"قرال رسرول هللا  صرلى هللا عليره وسرلم: عن نبي درير  رضري هللا عنره قرال
ننرت : يا آدم ننت نبونرا خيبتنرا ونخر تنرا مرن ال نرة، فقرال لره آدم: وموسى، فقال موسى

نتلومني على نمر قدره هللا علي قبرل  ،موسى اصطفاك هللا بكالمه وخط لك التورا  بيده
 نن يخلقني بأربعين سنة؟

 .، فحج آدم موسىفحج آدم موسى ،فقال النبي  ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فحج آدم موسى
تحاج آدم وموسى فحج آدم موسرى، :"، وفي لفظ آخر"كت  لك التورا  بيده:"وفي رواية

ننررت : ننررت آدم الررذه ناويررت النرراس ونخررر تهم مررن ال نررة، فقررال آدم: ال لرره موسررىفقرر
 .نعم: موسى الذه نعطاه هللا علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال

ر علي قبل نن نخلق؟: قال نفتلومني على نمر قُد 
(2 )

. 
 .مر والنهيإن القدر إذا كان ح ة للعاصي بطل األ:وقالوا ،رد دذا الحديم المعتهلة

 .وقولهم باطل؛ ف ن دذا الحديم صحي  متفق على صحته
 :ذكر الخالف الوارد: ثانياً 

 :وو ه الح ة منه، على نقوال ،وقد اختلف الناس في فهم دذا الحديم
 .، فح ه كما يحج الر ل ابنهألن آدم نبوه ،نن آدم حج موسى . 

                                                                                                                                               
 (.1 3: )مع م نلفاظ العقيد  (  )

 (.2 21: )، ومسلم(9 11: )واه البخارهر ( 2)
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و رر  المصررير إلررى ودررذا الكررالم   محصررل فيرره البتررة، ولررو حررج الر ررل نبرراه بحررق 
 .الح ة

 .  كان في شريعة واللوم في شريعةننه إنما ح ه ألن الذن .2

 .ودذا من  نس ما قبله ـ نه في الضعف ـ 

  والتائر  مرن الرذن ،وقالت فرقة نخرل إنما ح ه ألنره كران قرد ترا  مرن الرذن  .3
 .كمن   ذن  له، و  ي وه لومه

 : هودذا وإن كان نقر  مما قبله؛ فال يص  لثالثة نو

 .و   عله ح ة على موسى ،نن آدم لم يذكر ذلك الو ه - ن

نن موسى نعرف باهلل سربحانه وبرأمره ودينره مرن نن يلروم علرى ذنر  قرد  -  
 .نخبره سبحانه ننه قد تا  على فاعله وا تباه

نن دررذا يسررتلهم إلغرراء مررا علررق برره النبرري  صررلى هللا عليرره وسررلم  و رره  - ت
 .هفال يلتفت إلي ،واعتبار ما نلغاه ،الح ة

إنمررا حّ رره ألنرره  مرره فرري ايررر دار التكليررف، ولررو  مرره فرري دار : وقالررت فرقررة .9
 :ودذا نيضا فاسد، ألمور ،التكليف لكانت الح ة لموسى عليه

نتلرومني علرى : لمتني في اير دار التكليرف، وإنمرا قرال: نن آدم لم يقل له - ن
وإنمرا احرتج فري القردر  ،فلرم يتعررض للردار ،نمر قّدر علري قبرل نن نخلرق

 .السابق

فيلرومهم  ،نن هللا سبحانه يلروم الملرومين مرن عبراده فري ايرر دار التكليرف -  
 .بعد الموت ويلومهم يوم القيامة

إنمررا ح رره ألن آدم شررهد الحكررم و ريانرره علررى الخليقررة، : وقالررت طائفررة نخرررل . 
.وتفّرد الر  سبحانه بالربوبية

(  )
 

ألنه يشهد نفسره عردماً محضراً، ومشادد  العبد الحكم   يدع له استقباأ سيئة، : قالوا
واألحكام  ارية عليه مصرفة له، ودو مقهور مربرو  مردبر،   حيلرة لره، و  قرو  

.!ومن شهد دذا المشهد سقط عنه اللوم: له، قالوا
(2 )

 

نعرف باهلل ونسرمائه وصرفاته مرن نن يلروم علرى ذنر  ـ عليه السالم ـ موسى نن  .1
ـ عليرره السررالم ـ اه واصررطفاه، وآدم قررد تررا  منرره فاعلرره فا تبرراه ربرره بعررده ودررد

برل إنمرا  م موسرى آدَم  ،نعرف بربه من نن يحتج بقضائه وقدره على معصريته
ونرهولهم إلرى دار ا برتالء  ،ة التي نالت الذرية بخرو هم من ال نةصيبعلى الم
بسررب  خطيئررة نبرريهم، َفررَذَكَر الخطيئررة تنبيهرراً علررى سررب  المصرريبة الترري  ،والمحنررة

 .نخر تنا ونفسك من ال نة: ة، ولهذا قال لهنالت الذري

                                                 
 (.79/ : )شفاء العليل (  )
 (.79: 7/ : )شفاء العليل ( 2)
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إن دررذه المصرريبة الترري نالررت الذريررة بسررب  : فرراحتج آدم بالقرردر علررى المصرريبة، وقررال
، والقردر يحرتج بره فري المصرائ  دون المعائر  ،خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقري

 .ودذا رنه شيخ ا سالم ابن تيمية، ودو الرا   وهللا نعلم
إلى نن ا حت اج بالقدر على الذن  ينفع في موضع ويضر فري  موذد  ابن القي .6

كمرا فعرل  ،فينفرع إذا احرتج بره بعرد وقوعره والتوبرة منره وتررك معاودتره ،موضع
فيكررون فرري ذكررر القرردر إذ ذاك مررن التوحيررد ومعرفررة نسررماء الررر  وصررفاته  ،آدم

و   ،هيرراألنرره   يرردفع بالقرردر نمرررا و  ن ،وذكردررا مررا ينتفررع برره الررذاكر والسررامع
والبررراء  مررن  ،بررل يخبررر بررالحق المحررض علررى و رره التوحيررد ،يبطررل برره شررريعة

 .الحول والقو 
ونكتررة المسررألة نن اللرروم إذا ارتفررع صرر  ا حت رراج :"ويلخررص ابررن القرريم المسررألة ويقررول

"باطلبالقدر وإذا كان اللوم واقعا فا حت اج بالقدر 
(  )

.
(2 )

 
 

*** *** *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 :ختام دذا البحم نكون قد توصلت إلى عد  نتائج من ندمها في

منهج السرلف فري تقريرر العقيرد  ومسرائلها يقروم علرى الردليل ، ودرذا المرنهج درو  . 
 .واألسلم واألحكم األعلم

نحمرد الحمردان، تحقيرق مبرارك و هرد عظريم لمثرل درذا /نن تحقيق الشيخ الدكتور .2
صرر ـ نن ينبرره لره الشريخ مرر  ثانيرة الكبير، إ  نني نرل ـ في رنيي القا رالسف

 .ربالنظر والتحقيق، فهناك كثير من النصوص تحتاج إلى مهيد من التحري

                                                 
 (. 4/ : )شفاء العليل: انظر (  )
 (.وما بعددا:  7/ : )شفاء العليل: لالستهاد  حول دذا الموضوع، انظر ( 2)
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الركن السادس من نركان ا يمان، وقد ساق المفلف  إذ دوندمية ا يمان بالقدر  .3
 .شيئاً كثيراً من اايات واألحاديم وااثار ونبيات الشعر الدالة على ذلك

عن فعله ومحاسر  وم رهه، ولريس لره ا حت راج بالقردر فيمرا نن العبد مسفول  .9
 .يفعله من معاصي

نن ا مرام الاللكرائي لررم يقصرد بكتابره دررذا استقصراء كرل مرراورد مرن األدلرة علررى  . 
 .مفردات العقيد 

تعريررف الشرررك ومرردل عالقترره بالقرردر، إذ إن القرردر مرررتبط بالربوبيررة ارتباطرراً  .1
بوبيرة، ف راءت العالقرة مرن  هرة الربوبيرة وثيقاً، وكذا الشرك مضراد لتوحيرد الر

 .ىبدر ة نول

  يرررد القرردر إ  :"نن دنرراك عالقررة بررين الرردعاء والقرردر، كمررا  رراء فرري الحررديم .6
 .، ونن الدعاء سب  قوه من األسبا  التي تفثر في المطلو "الدعاء

ليس في قصة محاّ ة آدم لموسى ذريعة لالحت راج بالقردر علرى فعرل المعصرية،  .7
 .احت اج آدم بالقدر على المصيبة   على المعصيةوإنما كان 

دررذا مررا تيسررر ذكررره، وهللا نسررأل نن يتقبررل دررذا العمررل ونن ي علرره خالصرراً لو هرره، ونن 
عبدهللا العنقره خيراً، على  هوده المبذولة معنرا بغيرة إفادتنرا،   /ي هه شيخنا الدكتور

 .األ ر والمثوبة وإياه هللا ناحرم
 ،،، ا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا على نبين

  
 المرا ع 
عبررد الرررحمن :ت /عبررد الرررحمن بررن سررعده/تيسررير الكررريم الرررحمن فرري تفسررير كررالم المنرران ـرر

 .دـ 92 / ط/بيروت/الرسالة/اللويحق
 .دـ 34 /9ط/بيروت/المكت  ا سالمي/ابن نبي العه/ـ شرأ العقيد  الطحاوية

 /بيروت/دار ابن كثير/مصطفى البنا:ت/رهمحمد بن إسماعيل البخا/ـ صحي  البخاره
 .946 /3ط

 .بيروت/دار إحياء الترام/محمد ففاد عبد الباقي:ت/مسلم بن الح اج/ـ صحي  مسلم
 . ط/بيروت/دار صادر/محمد بن منظور/ـ لسان العر 
 .دـ943 / ط/الرياض/ امعة ا مام/محمد رشاد/ابن تيمية/ـ ا ستقامة

 .6 9 / ط/الرياض /الرشد/ يالن العروسي/ا سالمية ـ الدعاء ومنهلته من العقيد 
/   ط/ بيرررروت / دارالكتررر  العلميرررة / مصرررطفى عطررراء: ت/سرررليمان الطبرانررري/ـررر الررردعاء
 .دـ3 9 

 .بيروت/دار المعرفة/ابن تيمية/ـ الرد على المنطقيين
 .دـ 347 /بيروت /دار المعرفة/محمد بن إسحاق النديم / ـ الفهرست

عبررد الحميررد فرراخوره ومحمررود  :ت/ناصررر الرردين المطررره/المعررر  ـرر المغررر  فرري ترتيرر 
 .م464 / ط/حل /مكتبة نسامة بن هيد/مختار
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دار النرردو  /مررانع ال هنرري:إشررراف/ـرر الموسرروعة الميسررر  فرري األديرران والمررذاد  المعاصررر 
 .دـ7 9 /3ط/الرياض/العالمية

 .344 /بيروت/المكتبة العلمية/هرهنبو السعادات ال /ـ النهاية في اري  ألثر
المدينررة /م مرع الملرك فهرد/عبردالرحمن برن قاسرم: مرع وترتيرر /ابرن تيميرة/ـر م مروع الفتراول

 .دـ1 9 /المنور 
 .  9 /بيروت/مكتبة لبنان/رخاطمحمود :ت/لراههمحمد ا/ـ مختار الصحاأ
 .مصر/سة قرطبةفسم/نحمد بن حنبل/ـ مسند ا مام نحمد

 .بيروت/دار الفكر/ياقوت الحموه/ـ مع م البلدان
 .دـ6 9 / ط/الرياض/مكتبة العبيكان/عامر فال /ـ مع م نلفاظ العقيد 
 .دـ941 / ط/الرياض/ امعة ا مام/محمد رشاد:ت/ابن تيمية/ـ منهاج السنة النبوية

اق ااف/ر   إبراديم/مع م المصطلحات ا سالمية في المصباأ المنير ـ 
 .دـ923  / ط/القادر /العربية

دار الكت  /سروهعبد الغفار سليمان وسيد ك:ت/حمد بن شعي  النسائين/ـ السنن الكبرل
 .دـ  9 / ط/بيروت/العلمية

  
 

***  ***  *** 
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 : : . الفهرس. : : 
 

 

 3  .المقدمة

 9  .نسبا  اختيار الموضوع

 9  .خطة البحم

 1  .منهج البحم

 7  .القدر سياق  مرويات ا مام الاللكائي في: الفصل األول

 7  .سياق ماروه وما نقل عن الصحابة في القدر: المبحم األول 

 7  .قول عبد هللا بن مسعود ـ رضي هللا عنه ـ: األول المطل 

 4  .عبد الرحمن بن عوف ـ رضي هللا عنه ـقول : الثاني المطل 

 4  .قول ابن عباس ـ رضي هللا عنه ـ: الثالم المطل 

     .ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ قول: الرابع المطل 

 قول نبي بن كع ، وعباد  وهيد بن ثابت، : الخامس المطل 

 .وحذيفة بن اليمان، رضي هللا عنهم

 
   

 2   .ـ  قول عمرو بن العاص ـ رضي هللا عنه: السادس المطل 

 2   .الدرداء ـ رضي هللا عنه قول نبي :السابع المطل 

 2   .شة ـ رضي هللا عنها ـقول عائ: الثامن المطل 

 9   .ما نقل عن التابعين: الثاني المبحم

 9   .قول عمر بن عبد العهيه ــ رحمه هللا ــ: األول المطل 

     .قول الحسن بن نبي الحسن البصره ــ رحمه هللا ــ: الثاني المطل 

 1   .مطرف بن عبدهللا الشخير ــ رحمه هللا ــقول : الثالم المطل 

 1   .ود  بن منبه ــ رحمه هللا ــ قول :الرابع المطل 

 6   .كع  األحبار ــ رحمه هللا ــقول : الخامس المطل 

 6   .محمد بن كع  القرظي ــ رحمه هللا ــقول : السادس المطل 

 7   .ــ رحمه هللا ــ قول علي بن الحسن: السابع المطل 

 7   .دق ــ رحمه هللا ــقول  عفر بن محمد الصا: الثامن المطل 

 7   .هيد بن علي ــ رحمه هللا ــقول : التاسع المطل 
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 4   ـ.قول ربيعة بن نبي عبد الرحمن ــ رحمه هللا ـ: العاشر المطل 

 4   .سعيد بن  بير ــ رحمه هللا ــقول : الحاده عشر المطل 

 4   .الشعبي ــ رحمه هللا ــ قول :الثاني عشر المطل 

 4   قول نبي العالية ومسلم بن يسار ــ رحمهما هللا ــ: الثالم عشر ل المط

 4   .ـ.سالم بن عبد هللا بن عمر ــ رحمه هللاقول : الرابع عشر المطل 

 24  .قول القاسم بن محمد ــ رحمه هللا ـ: الخامس عشر المطل 

 24  .قول محمد بن سيرين ــ رحمه هللا ــ: السادس عشر المطل 

  2  .طاووس ــ رحمه هللا ــقول : السابع عشر مطل ال

  2  .قول نبي قالبة ــ رحمه هللا ــ: الثامن عشر المطل 

  2  .عمر بن محمد بن عبد هللا ــ رحمه هللا ــ قول :التاسع عشر  المطل 

  2  .قول محمد بن الحنفية ـ رحمه هللا ـ: العشرون المطل 

ل الحسن بن محمد بن الحنفية ــ رحمره قو: العشرونالحاده و المطل 
 .هللا ــ

 
2  

قول هبيد بن الحارم ا يرامي ـرـ رحمره هللا : والعشرون ثانيال المطل 
 ــ

 
22 

قول إياس بن معاوية برن قرر  ـرـ رحمره هللا : والعشرون لمالثا المطل 
 ــ

 
22 

سررياق مررا روه مررن كررالم العررر  فرري النثررر والررنظم : الثالررم المبحررم
 .والشعر

 
23 

الرذه يرهعم نن هللا لرم : سرياق مرا روه فري نن القردره: الرابرع المبحم
يخلررق نفعررال العبرراد ولررم يقررّدردا علرريهم ويكررذ  بخلررق هللا لهررا وينسرر  

 .األفعال إلى نفسه دونه

 

2  

 34  .مسائل في القدر: الفصل الثاني

 34  .القدر والدعاء :المبحم األول 

 32  .وضوع القدردعاء لم يذكره الاللكائي في م

 33  .تعريف الشرك: المبحم الثاني 

 39  .تعلق الشرك بالقدر

  3  .تعريف القدره : المبحم الثالم 

 31  .محا ة آدم ـ عليه السالم ـ  لموسى ـ عليه السالم ـ:  المبحم الرابع
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 34  الخاتمة

 94  المرا ع
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